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Kommunestyrevalget 2019 - listeforslag til godkjenning
2

Kommunestyrevalget 2019 - opprinnelig innleverte listeforslag

Godkjenning av valglister for kommunestyrevalget 2019 i Halden
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Til kommunestyrevalget 2019 er det innlevert 11 listeforslag i Halden kommune. Forslagene legges nå
fram for valgstyret til behandling, jfr. valgl § 6-6, nr. 2: «Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1.
juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.»
Rådmannens innstilling:
1. Forslag til valglister, som vedlagt denne saken (Arkivref. 2018/5084-82), godkjennes. De godkjente
listeforslagene er fra følgende registrerte partier:
 Arbeiderpartiet
 Fremskrittspartiet
 Høyre
 Kristelig Folkeparti
 Miljøpartiet De Grønne
 Partiet De Kristne
 Pensjonistpartiet
 Rødt
 Senterpartiet
 SV – Sosialistisk Venstreparti
 Venstre
2. De godkjente valglistene legges ut til offentlig gjennomsyn, jfr. valgl § 6-7, i kommunens
servicesenter, på Halden bibliotek, samt i elektronisk versjon på kommunens hjemmesider.
Saksutredning:
Før innleveringsfristen utløp 1. april 2019, mottok Halden kommune 11 listeforslag fra følgende partier:
 Arbeiderpartiet
 Fremskrittspartiet
 Høyre
 Kristelig Folkeparti









Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Samtlige innleverte forslag er gjennomgått og funnet å være i samsvar med valglovens krav, slik disse
framgår av valglovens §§ 6-1, 6-2, 6-3 og 6-4.
Ingen av listeforslagene har senere blitt tilbakekalt, jfr. valgl § 6-5, og valgstyrets behandling av
tilbakekallinger er derfor ikke aktuell.
Alle kandidater som er oppført på listeforslagene har fått tilsendt underretning om at de er satt opp på
listeforslag, og det er gitt informasjon om retten til å kreve seg fritatt fra valg, jfr. valgl § 3-4. Fristen for
å levere erklæring om fritak var av valgstyret satt til 26.04.19. Det ble mottatt 4 slike erklæringer
innenfor fristen: 1 fra Kristelig Folkepartis liste (kandidat nr 4), 2 fra Pensjonistpartiets liste (kandidat nr
18 og 23) og 1 fra Venstres liste (kandidat nr 16).
De respektive listetillitsvalgte er kontaktet og har fått informasjon om foreliggende alternativer for å endre
listen, jfr. valgforskriften § 15, nr 2:
«Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes inn et
nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i
uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er
ikke tillatt. Dersom fristen for å innlevere listeforslag er utløpt, skal den tillitsvalgte legge
ved erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på
listen.»
De tillitsvalgte for Venstre og Kristelig Folkeparti har meldt at listekandidatene strykes og de
etterfølgende kandidatene rykkes opp i uforandret rekkefølge – dvs. ingen nye kandidater. Tillitsvalgt for
Pensjonistpartiet har meldt inn to nye kandidater som er satt inn på plassene 18 og 23. Det er levert
bekreftelser fra de to kandidatene. Det vises for øvrig til vedlegg med de opprinnelig innleverte
valglistene – samt de endelige, korrigerte listeforslagene som nå legges fram for behandling / godkjenning
i valgstyret.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

x

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

